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 9 februari 2022 

 
 

                     

 

Trefwoord 

Ter afsluiting van het thema gaat het deze week om het bijzondere dat te bewonderen valt in 

het gewone, het ongrijpbare, het kleine, geringe, kwetsbare en onopvallend alledaagse. 

 

Met behulp van twee verhalen maakt Jezus duidelijk dat het Koninkrijk van God het moet 

hebben van de wonderlijke kracht van het kwetsbare (Keer je vijand ook je andere wang toe!) 

en van het geringe (Een klein mosterdzaadje maakt het verschil!). 

 

Jarig 

Donderdag 10 februari wordt Bram 8 jaar. Een hele fijne dag, Bram! 

Dinsdag 15 februari wordt Jan 5 jaar, alvast een gezellige dag toegewenst! 
Woensdag 16 februari wordt Siem 7 jaar, alvast van harte gefeliciteerd!   
 

Uit de groepen: 

 

Peutergroep-Dagopvang  

Thema: Verkeer, de komende weken staat de tractor centraal.  

De kinderen mogen een tractor meenemen om deze te laten zien, er iets over te vertellen en ze 

mogen er natuurlijk ook mee spelen. 

 

BSO 

Thema: Voorjaarskriebels 

Tijdens dit thema nemen we alvast een voorproefje op het Voorjaar. 
 
 

Groep 1-2-3 

Groep 1 en 2  

Deze week oefenen we met taal met het klappen van lettergrepen.  

Met rekenen oefenen we met de vormen en het maken van patronen.  

De letter van de week is de: t.  

 

Volgende week woensdag heeft Gerjan de kofferkring.  

 
Groep 3  
Met Veilig lezen zijn we gestart in kern 8. We oefenen deze week met woorden met twee 

medeklinkers vooraan en achteraan; spons, kleurt, etc. We herhalen de sch- en de -ng. We 

leren de –nk.  

Met rekenen ronden we deze week blok 6 af doormiddel van de toets en herhalen of verrijken.  
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Groep 4-5 
We gaan verder met het oefenen van de tafels. 
Woensdag 16 februari: 
Groep 4 de tafel van 8 opzeggen. 
Groep 5 de tafel van 8 opzeggen heen en terug. 
Volgende week oefenen we de tafel van 9.  

Veel succes met oefenen!!! 
We zijn bezig met het thema “Ik hou van Holland”.  

Het is leuk als de kinderen typisch Nederlandse spulletjes 

meenemen. 
 
Groep 6-7-8 

Blink: We zijn met wereldoriëntatie (Blink) begonnen met het onderwerp ‘wonderlijke 

uitvindingen'. Hiervoor willen we graag wat oude spullen in de klas die we (liefst met een 

schroevendraaier) uit elkaar kunnen halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wekker, een radio, 

scheerapparaat, laptop etc. De spullen worden wel gesloopt! Gereedschap is ook van harte 

welkom. Deze graag even met een stukje tape met naam merken. Deze worden (daar gaan we 

vanuit tenminste) niet gesloopt. 

Techniek: Gezien het aantal besmettingen in de bovenbouw lijkt het niet verstandig om vrijdag 

a.s. met het aantal aanwezige kinderen naar techniekles te gaan.  

10-minuten gesprekken: Deze week zijn de 10- minuten gesprekken gepland. Deze houden we 

digitaal. In de bovenbouw stellen we het zeer op prijs wanneer de kinderen zelf aanwezig het 

gesprek! 

Huiswerk:   

• Presentatie boekendoos:  dinsdag 15 februari: Thom en Hessel    

• Topo: t/m level 7 oefenen (groep 8) en t/m level 9 oefenen (groep 6/7) en oefentoets 

maken alle groepen 
• Topotoets: 17 februari; groep 6/7 level 7,8,9; groep 8 level 6 en 7 
• Verkeer: woensdag 16 februari toets les 9 en 10 (is verplaatst!) 

 
Agenda 

 

• 10 februari – 10-minuten gesprekken 

• 18 februari – studiedag team – leerlingen onderwijs vrij  

• 21 t/m 25 februari - voorjaarsvakantie 
 

 

 

 

 

 


